
Додаток 8
до П орядку

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 7 лютого 2018 р. N 48)

ДЕКЛАРАЦІЇ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони: праці
Відомості про роботодавця комунальне підприємство Костопільсілсої міської ради „Коетонільводокаїшл" 

м.Костопіль, вул. Сарненська, 30а , код згідно з ЄДРПОУ 22585030 
Глухоцький Василь Миколайович , тел (03657)2-19-37,2-24-20, Kvodokajial@ukr.net 

Місце виконання робіт : дільниця водопровідна, дільниця каналізаційна, комплекс очисних споруд та вулиці 
міста Костопіль , Рівненської області

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно 
відшкодування наслідків можливої шкоди -  відсутній 

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці- не проводився .
Я, Глухоцький Василь Миколайович - директор комунального пiдпpиє^!cтвa Костонільської міської ради 

,.Костопільводоканал” цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці 
вимогам законодавства з питань охорони праці під час виконання робіт підвищеної небезпеки:

«Газополум’яні роботих>
Кількість робочих місць -  97,у тому числі тих, на яких існу'є підвкіцейий ризик -  2.

КП КМР «Костопільводоканал» забезпечує належне утримання адмііИірнміщення , гаража, водопровідної 
дільниці , лабораторії, комплексу очисних споруд в тому числі й каналізаційно- насосних сл аицій.

Інші відомості Соломай Людмила Богданівна -  інженер з охорони ;граці 
Пройшла навчання і виявила потрібні знання законодавчих актів з охорони праці, надання до.медичнпї 
допомоги потерпілим, гігієни праці та електробезпеки. Посвідченк.я ]\ї> 1 857-58-18 прозокол від 25.05..і К р 
№58. Пройшла навчання і виявила потрібні знання «Правил безпеки систем газопостачання» , «Правій; 
будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиско.м»
Посвідчення № 1857-58/В-18 протокол від 25.05.2018 року №58/в.
Пройшла навчання і виявила потрібні знання «Правил охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями», «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті»
.Посвідчення № 1857-58/6-18 від 21.05.2018 №58/6.
Пройшла навчання і виявила потрібні знання «Типової інструкції по організації безпечного проведешія 
газонебезпечних робіт», „Правил техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання та водовідьсдення 
населених місць”, ‘Тнструкціїз організації безпечного веденіьт еогіієтімх робіт на вибухопожежонсбс л.г-иіих 
об’єктах”. Посвідчення № 1857-58/г-18 протокол від 25.05.2018 р. № 58/г,
Пройшла навчання і виявила потрібні знання «Правил безпечіїої ексидуатаїгії електізюустапозок сг'О'.АИвачів», 
«Правил технічної експлуатації електроустановок сполсивачів», «Гіглівил улаштування елекгроустаїіодох», 
«Правил експлуатації електрозахисиих засобів». Посвід’їення № 185?-58/а-18 ,111 група до 1000В іпюічжол від 
21.05.18р.
Осадчий Володимир Олександрович -  головний інженер
Пройшов навчання і виявив потрібні знання Закону України „Про о.хорону праці” та ноітматнвно-правових 
актів до нього. Посвідчення № 3333-118-17 протокол від 22.09.2017 р. №! 1 8. Пройшов навчання і г.нявив 
потрібні знання «Правил безпеки систем газопостачання» та правил виконання газоііебезпечних роб: г " 
«Правил будови і безпечної експлуатації посудин, шо працюють під, тиском», иорматившіх актів, іио 
встановлюють вимоги до балонів, «Правил будови та безпечної експлуатації парових та во.'.',(П'[!Ііїних :;схлі.з». 
Посвідчення № 3333-118/в-17 протокол від 21.09.2017 р. №1 !8/в . Пройшов навчання і виявив потрібні знаїгчя 
«Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пріїстрсчіМи», «Г10П під час виконання робі ї і.Хі 
висоті», ДБНА.3.2-2-2009» Система стандартів безпеки праці. 0.хо|їбпіі праці і про.мнслова безпека а 
будівііиц'гві», «ПОП під час вантажно -  розвантажувальних робіт»; «і 10!! на автомобілі,по.му л р,':ііс;и,г:', ]>,.
<!Інструкції з організації безпечного ведення вогічевнх робіт на шіб-ухопожежонебезпеч.чпх об’єктах”. ір,і;;и.ч 
ТБ при експлуатації систем водопостачання та водовідведешія нгіселепнх .місць” . Посві.дчепия № 3333 - 
П8/6-І7 протокол від 21.09.2017 р. № 118/6.



Пройїиов навчання і виявив потрібні знання «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів», 
«Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів», «Правил улаштування електроустановок», 
«Правил експлуатації єлектрозахисннх засобів». Посвідчення №3333-1 18/а VI група до 1000В протокол від 
31.10.2019р.
Ткачл'к Василь Максимович -  головний енергетик
Пройшов навчання і виявив потрібні знання Закону України „Про охорону праці” та нормативно-правових 

актів до нього. Посвідчення № 3340-118-17 протокол від 22.09.2017 р. №118. Пройшов навчання і виявив 
потрібні знання «Правил безпеки систем газопостачання» та правил виконання газонебезпечних робіт ”, 
«Правил будови І безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском», нормативних актів, що 
встановлюють вимоги до балонів, «Правил будови та безпечної експлз'атації парових та водогрійни.х котлів». 
Посвідчення Л'о 3340-118/в-17 протокол від 21.09.2017 р. 18/в . Пройшов навчання і виявив потрібні знання 
«Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями», «ПОП під час виконання робіт на 
висоті», ДБНА.3.2-2-2009» Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека а 
бх'дівництві». «ПОП під час вантажно -  розвантажувальних робіт», «ПОП на автомобільїюму транспорті», 
«Інстру кції з організації безпечного ведення вогневих робіт иа вибухопожежонебезпечних об’єктах”. „Правил 
ТБ при експлуатації систе.м водопостачання та водовідведення населених місць” . Посвідчення № 3340 -- 
118;б-17 протокол від 21.09.2017 р. № 118/6.
Пройшов навчання і виявив потрібні знання «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів», 
«Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів», «Правил улаштування електроустановок», 
«Правил експлуатації електрозахисних засобів». Посвідчення №3340-1 18/а VI група до 1000В прогокол від 
31.10.19р.
Довгалюк Ігор Леонідович -  начальник дільниці водопровідної
Пройшов навчання і виявив потрібні знання Закону України „Про охорону праці” та нормативно-правових 
актів до нього. Посвідчення № 3332-118-17 протокол від 22.09.2017 р. №118. Пройшов навчання і виявив 
потрібні знання «Правил безпеки систем газопостачання» та правил виконання газонебезпечних робіт ”, 
«Правил будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють підтиском», нормативних актів, що 
встановлюють вимоги до балонів. Посвідчення № 3332-1 18/в-17 протокол від 21.09.2017 р. №118/в . Пройшов 
навчання і виявив потрібні знання «Правил охорони праці під час роботі-і з інструментом та пристроями», 
«ПОП під час виконання робіт на висоті», ДБНА,3.2-2-2009» Систе.ма стандартів безпеки праці. Охорона праці 
і промислова безпека а будівництві», «ПОП під час вантажно -  розвантажувальних робіт», «ПОП на 
автомобільному транспорті», «Інструкції з організації безпечного ведення вогневих робіт на 
вибухопожежонебезпечних об’єктах”. „Правил ТБ при експлущтації систем водопостачання та водовідведення 
населених місць” . Посвідчення № 3332 -  118/6-17 протокол від 21.09.2017 р. № 118/6.
Пройшов навчання і виявив потрібні знання «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів». 
«Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів», «Правил улаштування електроустановок», 
«Правил експлуатації електрозахисних засобів». Посвідчення №3332-118/а-17 III група до 1000В протокол від 
21.09.17р. .№118/а.
Зазулівєтров Олег Євгенович -  начальник дільниці каналізаційної
Пройшов навчання і виявив потрібні знання законодавчих актів з охорони праці, надання домедичяої 
допомоги потерпілим, гігієни праці та е.чектробезпеки. Посвідчення № 602-17-19 протокол від 22.02.2019 р. 
№17. Пройшов навчання і виявив потрібні знання «Правил безпеки систем газопостачання» , «Правил 
охорони праці під час експлуатації обладнання , що працює під тиском» Посвідчення 602-17/в- і 9 
протокол від 22.02.2019 р. А2І7/в . Пройшов навчання і виявив потрібні знання «Правил охорони праці гіід час 
роботи з інструментом та пристроями», «Правил охорони праці під час виконання робіт иа висоті», ДВІ ІА.3.2- 
2-2009» Система стандартів безпеки праці.Охорона праці і промислова безпека в будівництві», «Правил 
о.хорони праці під час вантажно -розвантажувальних робіт» . Посвідчення № 602-17/6-19 протокол від 
18.02.2019 р. До 17/6.
Пройшов навчання і виявив потрібні знання «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів», 
«Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів», «Правил улапітування електроустановок», 
«Правил експлуатації електрозахисних засобів». 
іОрчик Микола Корнійович -  майстер дільниці каиіїлізаційної
Пройшов навчання і виявив потрібні знання Закону України „Про охорон)' праці” та нормативно-правові їх 
актів до нього. Посвідчення № 3345-118-17 протокол від 22.09.2017 р/№ 118. Пройшов навчання і ви.явив 
поі'рібні знання «Правил безпеки систем газопостачання» та правил виконання газонебезпечних робіз' ”, 
«Правил будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском»,-нормативних актів, що 
встановлюють вимоги до балонів. Посвідчення № 3345-118/в-17 протокол від 21.09.2017 р. Даі 18/в . Пройшов 
навчання і виявив потрібні знання «Правил охорони праці під час роботи з інструментом та гірнстроями», 
«ПОП під час виконання робіт на висоті», ДБПА.3.2-2-2009» Система стандартів безпеки праїлі. Охорона праці 
і промислова безпека а будівництві», «ПОП під час вантажно -  розвантажувальних робі т», «ПОП на 
автомобільному транспорті», «Інструкції з організації безпечного ведення вогневих робі г на



вибухопожежонебезпечних об’єктах”. „Правил ТБ при експлуатації систем водопостачання та водовідведення 
населених місць” . Посвідчення jN̂ 3345 -  118/6-17 протокол від 21.09.2017 р. Л'з 118/6.
Пройшов навчання і виявив потрібні знання «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів», 
«Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів», «Правил улаштування електроустановок», 
«Правил експлуатації електрозахисних засобів». Посвідчення №3345-11 8/а-17 Ш група до 1ОООВ протокол від 
21.09.17р. №118/а.
Цимбалюк Олександр Іванович -  майстер дільниці водопровідної , .
Пройшов навчання і виявив потрібні знання Закону України „Про охорону праці” та нормативно-правовііх 
актів до нього. Посвідчення № 3344-118-17 протокол від 22.09.2017 р. №118. Пройшов навчання і виявив 
потрібні знання «Правил безпеки систем газопосз'ачання» та правил виконання газонебезпечних робі і ”, 
«Правил будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском», нормативних актів, що 
встановлюють вимоги до балонів», «Правил будови та безпечної експлуатації парових та водогрійних котлів» 
Посвідчення № 3344-1 18/в-17 протокол від 21.09.2017 р. Л'2І18/в . Пройшов навчання і виявив поі'рібні знання 
«Правил охорони праці під час роботи з інстру.ментом та пристроями»,.«ПОП під час виконання робіт на 
висоті», ДБН.А.,.3.2-2-2009» Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека а 
будівництві», «ГЮП під час вантажно -  розвантажувішьних робіт», «ПОП на автомобільному транспорті», 
«Інструкції з організації безпечного ведення вогневих робіт на вибухопожежонебезпечних об’єктах”. „Правил 
ТБ при експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених місць” . Посвідчення Л'» 3344 —
118/6-17 протокол від 21.09.2017 р. № 118/6.
Пройшов навчання і виявив потрібні знання «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів», 
«Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів», «Правил улаштування електроустановок», 
«Правйл експлуатації електрозахисних засобів». Посвідчення ^«3344-118/а-17 VI група до 1000В протокол 
від21.09.17р. ЛГоЦ8/а.
Мацегон Юрій Миколайович -  механік
Пройшов навчання і виявив потрібні знання законодавчих актів з охорони праці, надання домедзніної 
допомоги потерпілим, гігієни праці та електробезпеки. Посвідчення і№ 607-17-19 протокол від 22.02.2019 р. 
У»! 7 Пройшов навчання і виявив потрібні знання «Правил безпеки систем газопос'гачання» , «Прави.:] охорони 
праці під час експлуатації обладнання , що працює під тиском» Посвідчення № 607-17/в-19 нро гог.о. і гід 
22.02.2019 р. 7/в . Пройщов навчання і виявив потрібні знання «Правил охорони праці під час робої и з 
інструментом та пристроями», «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті», ДБНА.3.2-2-2009» 
Система сз’андартів безпеки праці.Охорона праці і промислова безпека в будівництві», «Правил охорони праці 
під час вантажно -  розвантажувальних робіт», Правил охорони праці на автотранспорті» . Посвідчення ЛС 607- 
17/6-19 протокол від 18.02.2019 р. Дя 17/6.
Пройшов навчання і виявив потрібні знання «Правил безпечної експлуатації електроустановок спо/киьачів», 
«Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів», «Правил улаїптування електроз'становок», 
зПравил експлуатації електрозахисних засобів».

На підприємстві розроблене та функціонує Положення про службу охорони праці, полохсе-жя .про 
розробку інструкцій з охорони праці. Директором затверджено Перелік інструкцій з охорони праці, що діють 
на підприємстві, згідно штатного розпису та Перелік інструкцій з охорони праці, які необхідні для виконання 
робіт на водопровідно -  каналізаційному господарстві дата затвердження 04 квітня 2019року .№ 100.
До виконання газополум’яних робіт допущено працівників , які пройніли навчання і перевірку .шаі.'Ь з питань 
охорони праці , повторний інструктаж в термін визначений НПАОП для робіт підвищеної небезгіеки і раз на З 
'іісяці . Остання дата повторного інструктажу з питань охорони праці червень 2020 року.

На підприємстві розроблені «Інструкція з охорони праці для електрогазозварника», «Інструкція з охорони 
нріщі час перевезення, приймання, зберігання і видачі балонів із стиснутими і зрідженими газами»,
«інструкція з охорони праці при газозварювальних і газорізальних роботах .пропан — бутаног;ими суміша.мк», 
«Інструкція з охорони праці по пожежній безпеці», «Інструкція з охорони праці для електрозварювального 
і’ересувного агрегату з двигуном внутрішнього згорання».

Електрогазозварники пройшли спеціальне навчання та виявили потрібні знання законодавчих актів з охорони 
праці, надання домедичної допомоги потерпілим, гігієни праці, електробезпеки, пожежної безпеки, інструкції 
з о.хорони праці для електрогазозварника, «Правил безпечної ексшпуатації електрозварюв.ального обладнання; 
Правил будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тис.ком. Правил охорони праці під ч;..: 
роботи з інструментами та пристроями. Правил техніки безпеки при експлуатам,ії систем водопостачання з а 
водовідведення населених місць» Протокол Л'« 11 КП КМР <(І\.остопіл.ьводоканал» від 28 лютою 202и | Оку.
На підприємстві призначена відповідальна особа за організацію і безпечне виконання газополум’яіі;!;: !;обіт 

головний інженер Осадчий В.О. наказ .№ 20 від 02 січня 2020 року.
За .№ 21 від 02 січня 2020 року виданий наказ «Про призначення відповідальних за збереження, справний 
технічний стан за безпечну експлуатацію електрозварювального та газополум’яноґо обладнання».
За Аа 40 від 13 січня 2020 року виданий наказ «Про відповідальність'за справний стан з'а безпечну 
експлуатацію посудин, що працюють під тиском (базюни ЗВГ та киснем)'.



На підприємстві особою, відповідальною за організацію і безпечне виконання газополум’яних робіт геду гься 
журнали:
- обліку робіт, що виконуються за нарядами і розпорядженнями;
- реєстрації повірки манометрів;
- випробування газозварювального обладнання ( зварних рукавів, різаків та пальників, редукторів)
- обліку балонів.

Газові балони забезпечені від ударів і дії прямих сонячних променів. Газові балони дозволяється перевозить, 
зберігати, видавати і отримувати тільки особам, які пройшли навчання щодо поводження з ними. Порожні 
балони зберігаються окремо від наповнених. При експлуатації,.зберіганні та переміщенні кисневих б ц л о ;.. 
використовуються заходи проти їх зіткнення з мастильними матеріалами, а також з одягом та обтиральшімп 
матеріалами, що мають сліди масел. Довжина рукава не перевищує ЗО м. Кінці рукавів надійно закріплені на 
газопроводі і на пальнику хомутами. Крім крана, який е на пальнику або на пересувному агрегаті, 
встановлений вимикальний кран, розташований до місця приєднання рука за. Забороняється користуватись 
замоченими рукавами, не допускається попадання на рукави вогню, іскор та інших предметів.
Перед початком роботи рукави підлягають огляду . Забороняється продувати рукави для горючих газів
киснем, кисневий рукав.....горючим газом, а також замінювати рукави один одним. Дефектні місця рукава
повинні бути вирізані, а окремі куски з ’єднані гофрованими ніпелями. Забороняється виконувати з’єднання 
рукавів гладкими трубками. ■

Засоби індивідуального і колективного захисту утри.муються та застосовуються відповідно до типових 
галузевих норм. Облік спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту передбаченими за 
затвердженими нормами ведеться по особистих картках де обліковується видача і повернення спеїщд.чгу, 
спецвзуїтя та інших засобів індивідуального захисту, а саме : костюм брезентовий -12м., рукавиці брезентові
-  їм.,чоботи кирзові -  12м., рукавиці діелектричні -  чергові, шолом захисний -  черговий, щиток захисний для 
обличчя -  черговий, куртка утеплена -  36м.
Підприємство нормативно -  правовими актами з питань охорони праці забезпечені в поЕно.му обсязі.

В.М.Гл ухрць кий
(ІНІЦІІ1ЛИ та прізвище)

Держпраці
Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальнб.му органі

20 _р. №

іірн'^н'їжи:

і . м , >иц_цц особа - підігоиємець своїм підписом надає ;?году на обробку пеу еоцальї-інх даних
.М сзікчен ня виконання вимог Порядку ■■ ■

’ >о >«ц)лів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на сксплха гдціїо 
>' ' аигія) машин. механФмів. устатковдння підвищеної небезпеки.

' , >:ішйний номер облікової картки гшатііиіса ііодшжів .не :зазначаегьс>і ум:;.а;
!»0»*ІІ. .. >ІІО через свої релігійні переконання відмовляються від його ППИЙНЯТТК С-і 
11 д» ' ш про це відііов:ідному органу .державішї подеткової службт: ; хщють ку б 
И.Г-' яі.
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